
MIĘDZYNARODOWA 
STACJA KOSMICZNA

Zapraszam wszystkie dzieci 
i rodziców na prezentację  

dotyczącą Międzynarodowej Stacji 
Kosmicznej. Znajdziecie w niej 

nie tylko zdjęcia, ale także ciekawe 
informacje, zadania i linki 

do filmików pokazujących życie 
na stacji kosmicznej. 

Żródło zdjęcia: https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/nauka-i-technika/miedzynarodowa-stacja-kosmiczna-
otrzyma-komercyjny-modul-nasa-wybrala-jego-dostawce/30vg461



Jeśli wcześniej nie przeczytaliście wiersza to teraz zapraszam:
„Kosmiczne ciekawostki” (autor: Barbara Kosowska)

Dziś przeczytałem artykuł w gazecie, 

O stacji badawczej we wszechświecie.

W podróż daleką wysłana została, 

By kosmos badać pomagała. 

Tam astronauci na orbicie, 

Poznają ciągle kosmiczne życie. 

Trudna jest praca na takiej stacji, 

Gdzie nie ma siły grawitacji! 

Wszystkie przedmioty w powietrzu latają,

I ciągle swoje miejsce zmieniają. 

Czy o tym zjawisku słyszeliście? 

To stan nieważkości oczywiście! 

Ach zapomniałem, w radiu mówili, 

Że dwie satelity dziś wystrzelili. 

Będą odbierać z Ziemi sygnały, 

No, a pożytek z nich jest niemały! 

Służą w nauce do obserwacji, 

Są też potrzebne do komunikacji.

O stanie pogody nas informują, 

W archeologii je wykorzystują. 

Chcesz wiedzieć więcej? 

To zapytaj, Lub weź książkę w ręce i przeczytaj!



Międzynarodowa Stacja Kosmiczna

Jest to pierwsza stacja kosmiczna wybudowana przy współudziale 
wielu krajów. 

Pierwsze moduły stacji zostały wyniesione na orbitę i połączone ze sobą 
w 1998 roku. 

Pierwsza stała załoga zamieszkała na niej w roku 2000, czyli 20 lat 
temu! Policz sam( jeden kalendarz-1 rok): 



Źródło: https://www.spidersweb.pl/2018/11/miedzynarodowa-stacja-kosmiczna-iss.html



Źródło: https://www.spidersweb.pl/2018/11/miedzynarodowa-stacja-kosmiczna-iss.html



ZADANIE: Policz ile ludzi w tym samym czasie 
może przebywać na Stacji Kosmicznej? 



Co oni tam robią? 
• przeprowadzają eksperymenty naukowe

• kontrolują działanie urządzeń zamontowanych na stacji 
kosmicznej

• wykonują spacery kosmiczne (konieczne dla prac 
konstrukcyjnych, remontowych oraz dla instalacji wyposażenia 
naukowego na zewnątrz stacji)

• naprawiają uszkodzone elementy paneli słonecznych i innych 
części stacji kosmicznej

• starają się normalnie żyć: mają tam dwie kabiny dla załogi 
oraz instalacje do przechowywania żywności, dbania o higienę 
i formę, a także system korekcji orbity wraz z zapasem paliwa 
oraz system do uzyskiwania tlenu 
z wody odpadowej.

Źródło zdjęcia: https://www.scienceinschool.org/pl/2008/issue10/iss



https://www.urania.edu.pl/wiadomosci/astronauci-na-polmetku-wymiany-baterii-po-drugim-udanym-spacerze-
kosmicznym-na-iss



Stacja kosmiczna swoją obecną formę zawdzięcza 
ponad 40 misjom kosmicznym!

Tyle ile rakiet widzicie, tyle odbyło się misji kosmicznych! 
Dużo, prawda? 



ZADANIE: Czy wiesz kto może przebywać w Stacji 
Kosmicznej? 

Odpowiedz rodzicom. 



Źródło: https://www.space24.pl/miedzynarodowa-stacja-kosmiczna-w-grudniu-nad-polska

Astronauci!  
Czyli kto? 

Odpowiednio 
przeszkolone osoby 
( zarówno kobiety 
jak i mężczyźni),

które przeszli dużo 
szkoleń i mają bardzo 

wszechstronną wiedzę. 



Ale czy tylko oni pracują, aby Stacja działała? 
Nie! Na Ziemi pracuje bardzo dużo innych ludzi różnych 

zawodów, którzy wspierają Astronautów. 

Źródło: https://www.space24.pl/miedzynarodowa-stacja-kosmiczna-w-grudniu-nad-polska



Jak duża jest stacja kosmiczna? 

Jest tak duża jak pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej! 

Źródło: https://pl.freepik.com/premium-wektory/boisko-pilkarskie-lub-boisko-do-pilki-noznej_3184168.htm



Międzynarodowa Stacja Kosmiczna na okrążenie Ziemi 
potrzebuje 90 minut. Astronauci przebywający na stacji 

doświadczają 16 wschodów i 16 zachodów słońca każdej doby. 

ZADANIE: Przeczytaj zakodowany rytm: słoneczko to wschód, księżyc-zachód. 
Np. Wschód, zachód, wschód, zachód, wschód, zachód… itp. Pokazuj za każdym 
razem paluszkiem na odpowiedni rysunek



ŹRÓDŁO: https://joemonster.org/art/43522

WNĘTRZE STACJI  KOSMICZNEJ



Mają tam 
nawet 

siłownię!
A wiecie 

dlaczego?

ŹRÓDŁO: https://joemonster.org/art/43522



Ponieważ w przestrzeni kosmicznej jest zmniejszona 
grawitacja, czyli przyciąganie ziemskie. 

Człowiek, aby był sprawny potrzebuje ruchu 
i wysiłku. 

W Stacji Kosmicznej mięśnie pracują zupełnie inaczej. 
Astronauci lewitują przez większość czasu. 

Nie używają swoich mięśni tak jak na Ziemi. 
Dlatego potrzebują je ćwiczyć!



A co to grawitacja? 

To siła, która przyciąga nas do Ziemi. 
Dla ciekawskich, żeby dowiedzieć się więcej obejrzyjcie 
kawałek  filmiku dotyczący grawitacji: 

https://www.youtube.com/watch?v=JtSw3ahE-jQ

Włączcie od 1 minuty do 6:18min. 

https://www.youtube.com/watch?v=JtSw3ahE-jQ


Tak wygląda kosmiczna toaleta! Ze względu
na grawitację posiada wbudowany odkurzacz, 

aby nic z niej nie wyfrunęło 

ŹRÓDŁO: https://joemonster.org/art/43522



ŹRÓDŁO: https://joemonster.org/art/43522



• https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-
pogoda/ciekawostki,49/zapraszamy-na-poklad-miedzynarodowej-
stacji-kosmicznej,236970,1,0.html

ŹRÓDŁO: https://joemonster.org/art/43522

https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/ciekawostki,49/zapraszamy-na-poklad-miedzynarodowej-stacji-kosmicznej,236970,1,0.html


Jeśli chcesz zwiedzić Stację Kosmiczną od środka 
pod tym linkiem jest taka możliwość! 

Wystarczy, że będziecie przesuwać myszką 
nad odpowiednim obrazkiem i obraz będzie się 

przesuwał.

https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-
pogoda/ciekawostki,49/zapraszamy-na-

poklad-miedzynarodowej-stacji-
kosmicznej,236970,1,0.html

https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/ciekawostki,49/zapraszamy-na-poklad-miedzynarodowej-stacji-kosmicznej,236970,1,0.html


Tutaj zobaczycie jak widzą naszą Ziemię Astronauci 
z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej: 

https://www.youtube.com/watch?v=H3JwqLiZVOo

https://www.youtube.com/watch?v=H3JwqLiZVOo


Tu zobaczycie jak myje się ręce na stacji 
kosmicznej: 

https://www.youtube.com/watch?v=5E-yAlBpWnI

https://www.youtube.com/watch?v=5E-yAlBpWnI


Tu zobaczycie jak myje się włosy w kosmosie: 
(Nie można używać wody, dlatego myje się je 

suchym szamponem).
https://www.youtube.com/watch?v=kOIj7AgonHM

https://www.youtube.com/watch?v=kOIj7AgonHM


A tak Astronauci śpią ;) 

https://www.youtube.com/watch?v=UyFYgeE32f0

https://www.youtube.com/watch?v=UyFYgeE32f0


Dziękuję serdecznie za uwagę! 

Autor: Małgorzata Nowicka



Źródła: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Stacja_Kosmi
czna

http://lk.astronautilus.pl/sat/iss.htm

https://www.crazynauka.pl/jak-zobaczyc-miedzynarodowa-stacje-
kosmiczna/

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C394740%2Cmiedz
ynarodowa-stacja-kosmiczna-iss-ma-rozmiar-boiska-pilkarskiego.html

https://www.space24.pl/nasa-stawia-na-komercjalizacje-
miedzynarodowej-stacji-kosmicznej

źródła zdjęć podane są bezpośrednio pod każdym zdjęciem. 


